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je. Apie I a. pr. Kr. pradėta žaisti paganica – žaidėjai lenkta 
lazda mušinėdavo odinį kamuolį. Teigiama, kad paganica 
išpopuliarėjo Vakarų Europoje apie I a. po Kr., kai Romos 
imperija užkariavo dabartines Prancūzijos, Anglijos žemes 
ir dalį Vokietijos žemių. Vėliau anglai ir škotai žaidimą pa-
tobulino ir taip atsirado golfas. 

Kiti golfo ištakų ieško senovės Kinijoje. Chuiwan (chui – 
liet. „smūgis“, wan – liet. „mažas kamuoliukas“) buvo popu-
liarus sportas tarp įvairaus amžiaus ir statuso kinų. 1368 m. 
datuojamoje Mingų dinastijos laikų knygoje yra piešinys, 
kuriame Kinijos imperatoriaus rūmuose žaidėjas pasi-
ruošęs smūgiuoti lazda (beje, panašia į dabartines golfo 
lazdas) į mažą kamuoliuką. Knygoje rašoma, kad tikslas – 
įmušti kamuoliuką į mažą duobutę. Manoma, kad šis žai-
dimas Šilko keliu galėjo pasiekti viduramžių Europą. 

Yra ir daugiau pretendentų į golfo kilmės sportą: An-
glijoje žaista cambuca ar Prancūzijoje viduramžiais popu-
liarus chambot, persų chaugán ar olandų kolven, kuris nuo 
XIII a. tebežaidžiamas ir dabar. Visi šie žaidimai susiję su 
lazdomis ir kamuoliukais. 

KADA Į OLIMPINES ŽAIDYNES 
IŠSIŲSIME SAVO TIGERĮ WOODSĄ? 
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Šiemet golfas po 112 metų pertraukos vėl bus įtrauktas į olimpinių sporto šakų sąrašą. Rio de Žaneire ge-
riausi pasaulio golfo žaidėjai vėl varžysis dėl olimpinių medalių. Taigi teoriškai savo atletą Lietuva galėtų 
išsiųsti jau šiemet. Deja, bent kol kas aukščiausio lygio golfo žaidėjų neturime.

Povilas JUODELIS

I
R NE DĖL KLIMATO, o dėl nuo senų laikų užsiliku-
sio visuomenės požiūrio į šį žaidimą  – esą tai skirta 
nukriošusiems milijonieriams. Tarsi vis dar gyven-
tume realybėje, kurią galima rasti tik kai kuriuose 
namuose užsilikusioje sovietinėje enciklopedijoje, 

kurioje golfas apibūdinamas kaip „turtingų pagyvenusių 

kapitalistų sportas“. Beje, dar keistesnį požiūrį demons-
truoja valdžios institucijos ir mūsų įstatymai. Nes sporto 
šaka, kuri jau tapo olimpinė, Lietuvoje vis dar priskiriama 
prie azartinių žaidimų. Todėl ar verta stebėtis, jei tokio-
je klaidingų stereotipų ir, švelniai sakant, keistų įstatymų 
aplinkoje lietuviški taigeriai vudsai dar vis nesubręsta?

600 metų smūgiavimo

Manoma, kad modernusis golfas gali būti kilęs iš ško-
tų piemenų XV a. žaisto žaidimo, kur medinė lazda buvo 
naudojama mažiems akmenukams iki nustatytos ribos 
smūgiuoti. Tačiau žaidimo ištakos vis dar tebėra diskusijų 
objektas. Dalis istorikų teigia, kad jos glūdi senovės Romo-

GYVOJI LEGENDA, PIRMASIS PASAULIO  
SPORTININKAS MILIJARDIERIUS – TIGERIS WOODSAS

Eldrickas Tontas Woodsas-Tigeris (g. 1975 m. gruodžio 30 d.) – bene gar-
siausias profesionalus golfo žaidėjas iš JAV. Kelerius metus iš eilės jis 
buvo geriausiai mokamas sportininkas visame pasaulyje. 2014 m. „For-
bes“ geriausiai mokamų sportininkų sąraše T. Woodsas buvo šeštas (61,2 
mln. JAV dolerių), o pagal iš reklamos gautas pajamas – pirmas visame 
pasaulyje (55 mln. JAV dolerių).
Negana to, jis laikomas pirmuoju pasaulyje sportininku milijardieriumi. 
„Forbes“ skaičiavimu, nuo 1996 m., kai tapo profesionaliu golfo žaidėju, 
iki 2009 m. T. Woo-dsas uždirbo daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių. Čia įskai-
čiuoti už dalyvavimą skiriami pinigai, priziniai pinigai ir kitos premijos. 
105 mln. JAV dolerių golfo žvaigždė surinko iš reklamos, seminarų ir kur-
sų. T. Woodsas tapo ir antru turtingiausiu afroamerikiečiu JAV (pirma – 
neįtikėtinai populiari laidų vedėja Oprah Winfrey). 
Golfo tigras gali pasigirti ne tik pinigais. Be gero žaidimo jis niekuomet 
nebūtų jų uždirbęs. Profesionalo karjerą pradėjo 1996 m., būdamas 20 
metų, o jau kitų metų birželį pasiekė pasaulio reitingų viršūnę. 1999 m. 
vėl tapo pirmas ir šį titulą išlaikė iki 2004 m., po nesėkmingo sezono 
2005 m. vėl užlipo ant aukščiausio laiptelio ir čempiono titulą laikė iki 
2010 metų.
T. Woodsui taip gerai sekasi žaisti golfą, kad ekspertai net pradėjo 
kalbėti apie jo daromą neigiamą įtaką sportui. Kitiems sportininkams 
neliko nieko kito, kaip kovoti dėl antros vietos. Kalifornijos universite-
to (JAV) ekonomistė Jennifer Brown apskaičiavo, kad su T. Woodsu be-
sivaržančių kitų sportininkų rezultatai išties būdavo prastesni nei jam 
varžybose nedalyvaujant. Šis superžvaigždės poveikis kitiems žaidėjams 
buvo pramintas Tigerio sindromu ir greičiausiai paaiškinamas tuo, kad 
kiti žaidėjai tiesiog pernelyg jaudindavosi, per daug stengdavosi, todėl 
greičiau pavargdavo. Dėl labai gero T. Woodso žaidimo Tarptautinė golfo 
federacija netgi padidino standartinį atstumą tarp duobučių. Pats Tigras 
tokį sprendimą pasveikino, nes tai turėjo įnešti daugiau konkurencijos, 
tačiau jo žaidimas dėl to nė kiek nesuprastėjo. 
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Teisėjų žaidžiant golfą iš esmės nėra. Žaidėjai patys 
skaičiuoja vienas kito taškus (smūgius). Vis dėlto 
dažnu atveju teoriškai niekas nepastebi, ar taikantis 
smūgiui buvo paliestas kamuoliukas, ar ne, tačiau lai-
kantis etiketo visuomet reikia pripažinti savo klaidas. 
Tai žavi džentelmeniško elgesio detalė, demonstruo-
janti, jog šiame sporte valdo ne agresija ir azartas, o 
šaltas protas, atsakomybė ir pasitikėjimas. 

►

IŠTIKIMIAUSI TIGERIO WOODSO GERBĖJAI.
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Kad ir kaip ten būtų, dabartinis, modernusis, golfas ne-
abejotinai susiformavo Škotijoje. XV a. tarp škotų mokinių 
ši sporto šaka buvo tokia populiari, kad Anglijos karalius 
Jokūbas II jį net uždraudė kaip „pernelyg įtraukiantį ir ati-
traukiantį mokinių dėmesį nuo šaudymo iš lanko“. 1502 m. 
draudimas buvo panaikintas, nes karalius Jokūbas IV pats 
tapo užkietėjusiu golfo žaidėju. 

1764 m. Sant Andruso mieste buvo įrengtas 18 duo-
bučių aikštynas, o kiek vėliau patvirtinta žaidimo taisyklių 
knyga. Vis daugiau žmonių ėmė žaisti golfą, netrukus buvo 
įkurti pirmi žaidimo klubai. 1860 m. Britų atvirasis čem-

pionatas buvo pirmas golfo turnyras, jis teberengiamas iki 
šiol. 1895 m. įvyko JAV atvirasis čempionatas, o 1916 m. 
buvo įsteigta Profesionalių golfo žaidėjų asociacija. Nors 
pirmojo moterų golfo turnyro data – 1893 m., atvirasis 
moterų čempionatas įvyko 1946 metais.

Taigi, mažiausiai 600 metų skaičiuojantis golfas – ge-
rokai senesnis nei lietuvių pamėgtas krepšinis. Ir nors jis 
prasidėjo nuo škotų piemenų noro kaip nors užmušti laiką, 

ilgainiui išpopuliarėjo kaip džentelmenų žaidimas, nors 
šiandien turtinė diferenciacija nebegalioja: sportas tapo 
pigus ir prieinamas daugeliui.

Lietuvoje – didelis potencialas augti

Skaičiuojama, kad šiandien pasaulyje yra nuo 50 iki  
60 mln. aktyvių golfo žaidėjų. Tikimasi, kad po Rio de Ža-
neiro olimpinių žaidynių ši sporto šaka dar labiau išpo-
puliarės, nors nemažai šalių ir šiandien negali skųstis jos 
populiarumu. 

Pasak Lietuvos golfo federacijos generalinio sekre-
toriaus Mindaugo Markevičiaus, Švedijoje aktyvių golfo 
žaidėjų suskaičiuojama per 600 tūkst.: „Įsivaizduojate?  
6 proc. visų gyventojų aktyviai užsiima golfu. 400 tūkst. 
žaidėjų yra Suomijoje, šimtai tūkstančių – Vokietijoje, 
Prancūzijoje, jau nekalbu apie milijonus Anglijoje ar JAV.“

JAV Nacionalinio golfo fondo duomenimis, pasaulyje 
iš viso įrengta per 35 tūkst. golfo aikštynų. Naujausia ša-

lis, kurioje kaip ant mielių auga golfo populiarumas, yra 
Kinija. Pirmas golfo aikštynas ten atidarytas dar 1984 m., 
šiandien jų – per 600. Įdomu tai, kad nuo 2004 m. Kinijo-
je uždrausta įrengti naujų aikštynų, motyvuojant tuo, kad 
tai nesuderinama su tradicinėmis kinų vertybėmis ir lais-
valaikiu, kad sportas „pernelyg vakarietiškas“. Tačiau nuo 
to laiko atsirado daugiau kaip 200 aikštynų – tiesiog golfo 
pavadinimas juos įrengiant neminimas. 

Lietuvoje golfas dar jaunesnis – pradėtas žaisti tik 2000 
metais. Tuomet šalia Kauno, Didžiosiose Lapėse, įrengtas 
pirmas 9 duobučių (standartiškai lauke įrengiama 18 duo-

bučių) golfo aikštynas (golfo klubas „Elnias“). Iki 2006 m. 
golfo aikštynas Didžiosiose Lapėse buvo vienintelis Lietu-
voje. Šiuo metu jau įrengti šeši aikštynai, bet naujų kurti 
neskubama. 

Įrengti aikštyną – nepigus malonumas. Be maždaug  
10 mln. eurų investicijų, reikia ir tinkamo, įdomaus reljefo, 
mažo atstumo nuo miesto. Kad aikštynas atsipirktų ir pra-
dėtų nešti pelną, reikia kelių šimtų nuolatinių žaidėjų. „Te-
oriškai tiek laukų kol kas pakanka. Lietuvoje turime apie 

500 žaidėjų, kurie nuolat žaidžia ir dalyvauja turnyruose, 
nors stebint Latviją ir Estiją mūsų šalyje dar yra daug po-
tencialo“, – sako M. Markevičius. Estijoje golfas daug po-
puliaresnis dėl artimų estų ryšių su suomiais, mat šie dėl 

golfo yra pakvaišę, o Latvijos pranašumas – Ryga. „Latvija 
juk vadinama vieno miesto valstybe. Visi trys golfo aikšty-
nai įrengti prie pat Rygos, vienas netgi pačiame mieste, to-
dėl gyventojai, vos panorėję pažaisti, gali tai lengvai pada-

ryti. Mūsiškiai laukai šiek tiek toliau, todėl reikia važiuoti, 
planuotis kelionę, nors įgudę žaidėjai sugeba tai pasidaryti 
vakaro pramoga – užtrunka apie dvi tris valandas sužaisti 
vieną žaidimą“, – pasakoja M. Markevičius.

 
Perspektyvių žaidėjų jau turime

Po ilgos pertraukos kaip olimpiniam sportui vėl iš nau-
jo debiutuojančiam golfui Rio de Žaneire bus taikomos 
kitokios atrankos taisyklės, nei įprasta kitoms olimpinėms 
sporto šakoms. Paprastai sportininkas ar komanda privalo 
turnyruose iškovoti gerą vietą, kad gautų kelialapį, tačiau 
Rio de Žaneire pasirinktas kitas kelias. Po 50 geriausių pa-
saulio golfo žaidėjų vyrų ir moterų (pagal pasaulinį reitin-
gą, bet ne daugiau kaip keturi iš vienos šalies) varžysis dėl 
pirmųjų medalių. Taip pasielgta dėl to, kad rungtynės būtų 
įdomios ir pritrauktų daugiau žiūrovų. Tikimasi, kad tai 
padės populiarinti ir patį sportą, ir po ketverių metų jau 
matysime įvairesnį golfo žaidėjų desantą olimpiadoje. Gal 
net ir lietuvį?
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GOLFĄ ŽAISTI GALI VISI, BETMALDYVOSE IR EGZOTIŠKOSE VIETOSE GOLFĄ VIS TIEK DAŽNIAUSIAI ŽAIDŽIA TOKIOS ŽVAIGŽDĖS KAIP BEYONCÉ IR TURČIAI.

Mūsų golfo aikštynai išsiskiria tinkamomis įvai-
riomis natūraliomis gamtinėmis sąlygomis: tven-
kiniais, vandens protakomis, smėlynais, kalvomis. 
Jeigu Lietuvoje golfas būtų pradėtas traktuoti  
kaip normali sporto šaka, galėtų įsitraukti ir Turiz-
mo departamentas, kitos valdžios institucijos,  
nes dabar jos negali reklamuoti azartinio žaidimo.

GOLFO AIKŠTYNAI PASAULYJE

VALSTYBĖ AIKŠTYNŲ SKAIČIUS DALIS PASAULIO AIKŠTYNŲ, PROC.

JAV 17 672 50 

DIDŽIOJ I BRITANI JA 2 752 8 

JAPONIJA 2 442 7 

KANADA 2 300 7 

AUSTRALI JA 1 500 4 

VOKIETI JA 684 2 

KINI JA 600 2 

PRANCŪZI JA 559 2 

ŠVEDI JA 480 1 

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA 450 1 

KITOS ŠALYS 5 673 17 

IŠ VISO 35 112

ŠALTINIS – JAV NACIONALINIS GOLFO FONDAS

►
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Nors lietuviško Tigerio Woodso dar gali tekti palauk-
ti, jau turime ir pasaulinio lygio žvaigždžių. Mindaugo 
Markevičiaus brolis Gediminas Markevičius pernai liepą 
tapo Slovakijos atvirojo golfo turnyro nugalėtoju ir pateko 
tarp 5 tūkst. geriausių pasaulio suaugusiųjų golfo žaidėjų.  
G. Markevičius pasaulio reitinge dabar užima 3 580 po-
ziciją, nors jam dar tik 16 metų. Neabejotina kita kylanti 
žvaigždė – 18-metis Juozapas Budrikis. Tačiau tai tik dvi 
gražios išimtys.

Kita vertus, golfas Lietuvoje skaičiuoja vos 16 metus, 
todėl viskas dar priešakyje. „Šiandien svarbiausias užda-
vinys – populiarinti šią sporto šaką, kovoti su ją gaubian-
čiais stereotipais ir keisti valdžios požiūrį į šį, jau olimpinį, 
sportą“, – įsitikinęs Lietuvos golfo federacijos generalinis 
sekretorius M. Markevičius. Sunku suprasti, kodėl Lietu-
voje golfas priskiriamas prie azartinių žaidimų. Galbūt tai 
susiję su galiojančiais stereotipais ir nemažu atvejų, kai 
iškovoję Nepriklausomybę vis tiek buvome priversti pasi-
likti dalį sovietinės teisinės sistemos, įstatymų, nuostatų. 
Bandymų išbraukti golfą iš azartinių žaidimų sąrašo buvo, 
bet Seime tam pritarimo neatsirado. Bėda ta, kad tai buvo 
bandyta daryti kartu su visu Azartinių žaidimų įstatymo 
paketu, o jam Seime pritrūko balsų. Tačiau neabejotinai tai 
reikia išspręsti, kad golfas sulauktų deramo valdžios dėme-
sio ir nebejuokintume pasaulio.

Golfas  – tai sporto šaka, kurios honorarai labai įspū-
dingi, todėl Lietuvai būtų naudinga užsiauginti šios sporto 
šakos elitą, kad galėtume pasigirti dar bent keliais papil-
domais milijonieriais. Tačiau daug svarbiau tai, kad lietu-
vių vardai būtų linksniuojami solidžioje aplinkoje. Vien 
JAV veikia penki televizijos TV kanalai, skirti tik golfui, o 
pasaulyje jų yra dešimtys. Jau nuo šiemet ir Lietuvoje bus 
pasiekiamas neseniai pradėtas transliuoti kanalas „Viasat 

Golfo išbraukimas iš azartinių žaidimų sąrašo ne tik rei-
kalingas kaip simbolinis veiksmas, bet ir gali turėti finan-
sinių padarinių. Atvykstamasis turizmas – dar viena sritis, 
kuri Lietuvoje nepakankamai išplėtota. Mūsų golfo aikšty-
nai išsiskiria tinkamomis įvairiomis natūraliomis gamti-
nėmis sąlygomis: tvenkiniais, vandens protakomis, smėly-
nais, kalvomis. Vietomis reljefo aukščio skirtumas siekia iki  
30 m – profesionaliems žaidėjams tokie dalykai patinka, jie 
sutinka už tai mokėti. Bet turistų pritraukimas – ne tik pačių 
klubų galvos skausmas. Jeigu Lietuvoje golfas būtų pradėtas 
traktuoti kaip normali sporto šaka, galėtų įsitraukti ir Turiz-
mo departamentas, kitos valdžios institucijos, nes dabar jos 
negali reklamuoti azartinio žaidimo.

Plėtoti tokios rūšies turizmą palankiau, negu atrodo iš 
pirmo žvilgsnio. Nors golfas žaidžiamas tik tinkamomis 
oro sąlygomis, mūsų klimatas dažnai leidžia sezoną pra-
dėti balandį, o baigti tik lapkritį. Tai ilgesnis sezonas, nei 
šiandien gali pasiūlyti Suomija, Estija ar Jungtiniai Arabų 
Emyratai. Žinoma, didinti sporto populiarumą gali ir pa-
tys lietuviai, jei tik atsisakytų stereotipų ir nebemanytų, 
kad tai labai brangus ir tik vyresniems žmonėms skirtas 
užsiėmimas.

Golfas – tai ne tik sportas ir verslas

„Anksčiau buvau aktyvus teniso žaidėjas, bet šiandien 
mano aistra – golfas. Man patinka, kad šiame žaidime nėra 
rizikos patirti rimtų traumų, nors sportas labai intensy-
vus. Krepšinis, futbolas, tenisas – ten nuolatinės sąnarių 
traumos, o golfe priešingai – tik stiprėji. Tačiau labiausiai 
vertinu žaidimo psichologiją – savikontrolė, skaičiavimas, 
strategavimas, planavimas. Joks kitas sportas man negali 
to pasiūlyti“, – vardija pranašumus M. Markevičius. Prie 
šio sąrašo galima pridėti ir tai, kad golfas yra bene vienin-
telis sportas (neskaitant šachmatų ar šaškių), kuriame gali 
tarpusavyje varžytis bet kokio amžiaus žaidėjai: jauni ir 

seni, liesi ir stambesni. Sunku būtų įsivaizduoti 18-mečio 
ir 50-mečio tenisininkų ar krepšininkų susitikimą, o golfe 
tai normalu. Nes čia svarbi ne tik jėga. Daug svarbiau nei 
raumenys yra šaltas protas ir planavimas, strategavimas, 
ramybės būsena. Nepakaks mokėti gerai smūgiuoti, golfe 
reikia nuolat įvertinti šimtus veiksnių: vėją, saulę, kokią 
lazdą kokioje situacijoje pasirinkti, nuolat skaičiuoti ga-
limą kamuoliuko trajektoriją, apskaičiuoti kelis smūgius į 
priekį, niekada nepamesti varžovų smūgių skaičiaus ir t. t.

Svarbu ir tai, kad šis sportas priverčia ištrūkti iš supan-
čios aplinkos. Suteikia galimybę aktyviai praleisti laisvalai-
kį gamtoje, o tam dažnai neprisiruošiame, nors puikiausiai 
suprantame, jog tai naudinga. Nužingsniuoti 5, 10 ar net  
25 km su apie 10 kg sveriančiu krepšiu, užmiršti proble-
mas, o grįžus namo užmigti be antidepresantų ar mig-
domųjų vaistų. Būtent dėl šios priežasties golfas toks po-
puliarus. Galinčiųjų tapti profesionalais, kurie užsidirbs 
milijonus, yra šimtai, bandančiųjų įsitrinti tarp verslo 
lyderių – tūkstančiai, o norinčiųjų sveikai ir maloniai 
praleisti laisvalaikį – milijonai. Nėra abejonių, kad vis 
daugiau žmonių tai supras ir Lietuvoje, gal net Seime – 
ir jis pagaliau išbrauks olimpinę sporto šaką iš azartinių 
žaidimų sąrašo. 

Golf “. Jokia kita sporto šaka negali pasigirti tokiu televi-
zijos dėmesiu, kai kanalai skiriami vienai sporto šakai. Ar 
nenuostabu būtų juose nuolat girdėti linksniuojamas ir lie-
tuvių pavardes?

Mažiausiai 600 metų skaičiuojantis golfas –  
gerokai senesnis nei lietuvių pamėgtas krepšinis.  
Ir nors jis prasidėjo nuo škotų piemenų noro  
kaip nors užmušti laiką, ilgainiui išpopuliarėjo  
kaip džentelmenų žaidimas, nors šiandien  
turtinė diferenciacija nebegalioja: sportas  
tapo pigus ir prieinamas daugeliui.
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KAIP PRADĖTI ŽAISTI? 

Lietuvoje veikia šeši golfo aikštynai. Nors nė vienas jų nėra pačiame 
mieste, jie išdėstyti šalia didžiųjų miestų, tad pasiekti juos nėra sunku. 
Kiekvienas naujas žaidėjas turi baigti 8 val. mokymų kursą (neskubant 
tai galima padaryti per du savaitgalius) ir gauna vadinamąją žalią kortą. 
Tik su šiuo specialiu bilietu leidžiama savarankiškai, be priežiūros, būti 
aikštėje ir treniruotis ar kovoti su kitais žaidėjais. Mokoma ne tik smū-
giuoti ar žaidimo taisyklių, bet ir golfo etiketo, nes jis – neatsiejama 
žaidimo dalis. Pavyzdžiui, būtina praleisti greičiau žaidžiančiuosius, leisti 
jiems smūgiuoti pirmiems, kad už tavęs, jei niekur neskubi, aikštelėje 
nesusiformuotų spūstis.
Jeigu nuspręstumėte mokytis grupėje, už 8 val. kursą reikėtų mokėti 
apie 100 eurų. Privačios pamokos kainuoja dvigubai daugiau, tačiau 
prasidėjus sezonui kiekvieną savaitgalį beveik visuose aikštynuose 
organizuojamos grupės, visuomet galima prisijungti ir susipažinti su 
būsimais kolegomis bei varžovais. 
Išmokus pradmenis, reikia pasirūpinti inventoriumi. Nors golfo lazdas 
galima nuomotis, jeigu sportas patiko ir norite jį tęsti, reikėtų įsigyti 
nuosavas. Pirmam kartui nebūtina pirkti naujų lazdų – dar prireiks laiko 
ir įgūdžių, bus daug nesėkmingų smūgių, po kurių lazda gali lūžti, todėl 
permokėti neverta. Naudotą standartinį 12 lazdų krepšį internetu galite 
nusipirkti už mažiau nei 100 eurų. Jeigu vieną ar kitą lazdą reikėtų pa-
keisti, vis tiek jas naudosite net kelerius metus. Be to, visada galėsite jas 
parduoti kitiems pradedantiesiems. 
Žinoma, teigti, kad šis sportas Lietuvoje visiems prieinamas, būtų įžūlu, 
tačiau daugybė lietuvių šiandien yra pamėgę slidinėjimą nuo kalnų, nors 
šis malonumas, atsižvelgiant į būtino inventoriaus ir ekipiruotės kainą, 
tikrai nėra pigesnis. 
Susidomėjusiesiems galimybe bent kartą per mėnesį pabandyti praleisti 
laisvalaikį žaidžiant golfą reikėtų žinoti ir tai, kad vienkartinis bilietas 
golfo aikštyne kainuoja 20–25 eurus už pusę lauko (9 duobutės) arba 
45 eurai už visą 18 duobučių žaidimą. Dar keliasdešimt centų kainuos 
kamuoliukai. 
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